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Zápis 
 

z 34. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí  
dne 10. října 2022 od 10:00 hodin v zasedací síni Rady HMP 

 
 
Předsedající:  primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib  
Přítomni:   členové Rady HMP (příloha č. 1 originálu zápisu) 
Přizvaní hosté: (příloha č. 2 a č. 3 originálu zápisu) 
Omluveni:  na část jednání - náměstek primátora hl. m. Prahy Pavel Vyhnánek, M.A. 
   na část jednání - radní hl. m. Prahy Mgr. Adam Zábranský  
Ověřovatelé:  radní hl. m. Prahy JUDr. Hana Kordová Marvanová  
   radní hl. m. Prahy PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.    
Zapisovatelka: Daniela Krausová 
 
 
 34. jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 10:07 hodin primátor hl. m. 
Prahy MUDr. Zdeněk Hřib.  
 Jednání Rady HMP probíhalo prezenčně i prostřednictvím videokonference. 
Ověření totožnosti členů Rady HMP bylo provedeno vizuálně. Podpis v prezenční listině 
byl nahrazen reportem z videokonferenčního systému. 
 
 
1. Organizační záležitosti 
(10:08 – 10:11) 
 
Na upozornění Ing. Lísala, MBA – ředitel OVO MHMP, primátor hl. m. Prahy nechal 
hlasovat o schválení přítomnosti předsedů, event. místopředsedů nově ustavených 
politických klubů Zastupitelstva hl. m. Prahy a dále o přítomnosti bývalých předsedů 
Výborů Zastupitelstva hl. m. Prahy, na dnešním jednání Rady HMP – pro hlasovalo 9, 
proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1, nepřítomen 1 – radní Zábranský – schváleno.  
 
 
 
Schválení zápisu z 31. jednání Rady HMP ze dne 19. 9. 2022 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 9, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1, nepřítomen 1 – radní 
Zábranský) 
 
Schválení zápisu z 32. jednání Rady HMP ze dne 26. 9. 2022 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 10, nepřítomen 1 – radní Zábranský) 
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Materiály stažené z projednání Rady HMP  
 
Radní Chabr, po konzultaci s primátorem hl. m. Prahy, uvedl, že jako předkladatel 
stahuje materiál R-45850 z dnešního projednání Rady HMP, za účelem doplnění 
připomínkových míst.  
 
k návrhu na schválení umístění HPC dobíjecích stanic na pozemcích ve vlastnictví hlavního 
města Prahy 

- radní Chabr 
- TISK R-45850 

 

 
 
Materiály přeřazené z operativního rozhodování do projednání Rady HMP  
 
k návrhu na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene optické páteřní sítě a Smlouvy o 
zřízení věcného břemene přístupových optických kabelů ve prospěch hlavního města Prahy 
v prostorech metra (dráha speciální – metro) ve vlastnictví Dopravního podniku hl.m. 
Prahy, akciová společnost 

- náměstek primátora Scheinherr 
- TISK R-38972 
- zařazeno jako bod č. 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schválení programu 34. jednání Rady HMP  
 Program 34. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen. 
 (pro hlasovalo 10, nepřítomen 1 – radní Zábranský) 
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2.  primátor hl. m. Prahy 

 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku             
"Servis a rozvoj informačního systému TED" 
 

TISK R-45654 Doba projednávání:  10:12 – 10:13 
PŘIZVANÍ: Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Zábranský  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2698 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 

3.  I. náměstek primátora Hlaváček 

 
k návrhu na průběžné monitorování a sběr podrobnějších dat a informací pro území 
Pražské památkové rezervace a správu online aplikace 
 

TISK R-45669 Doba projednávání:  10:14 – 10:15 
PŘIZVANÍ: Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP  
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Zábranský  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2699 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – I. náměstek 
primátora Hlaváček.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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4.  náměstkyně primátora Plamínková 
 
k Memorandu o spolupráci mezi hl.m. Prahou a spol. ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o.,                
k rozvoji a podpoře nových technologií v oblasti dalšího nakládání s odpady vznikajícími 
na území hl.m. Prahy 
 

TISK R-45637 Doba projednávání:  10:16 – 10:26 
PŘIZVANÍ: ---  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Zábranský  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2700 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – náměstkyně primátora 
Plamínková. 
 Radní Kordová Marvanová upozornila na stav interního připomínkového 
řízení materiálu, na což reagovala náměstkyně primátora Plamínková s tím, že interní 
připomínkové řízení materiálu je skončené a připomínky vypořádány.  
 JUDr. Havel, Ph.D. – pověřen řízením LEG MHMP okomentoval interní 
připomínkové řízení materiálu ve vztahu k připomínkám odboru LEG MHMP a s tím, že 
byl až dodatečně informován náměstkyní primátora Plamínkovou o tom, že předmětné 
Memorandum bylo vytvořeno společností ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o., nikoliv odborem 
MHMP.  
 Radní Kordová Marvanová upozornila, že předložený materiál snese odkladu 
za účelem další diskuse a stávající Rada HMP by měla projednávat jen materiály, které 
nesnesou odkladu, na což reagoval primátor hl. m. Prahy s tím, že v tomto případě se 
jedná pouze o Memorandum, které není právně závazné. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 

5.  radní Chabr 
 
k návrhu na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o zajištění správy areálu Skloněná                 
a o výkonu dalších činností č. PRK/35/04/013315/2021 ev.č. TCP: 804/21/33 ze dne 
7.3.2022, ve znění pozdějších dodatků, se společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. 
 

TISK R-45756 Doba projednávání:  10:27 – 10:28 
PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Zábranský  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2701 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Chabr.  
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 Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP upozornil na neaktuální termín v bodu 
III.1.1. návrhu usnesení, na což reagoval předkladatel – radní Chabr s tím, že zde bude 
uveden termín 21. 10. 2022. 
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
 
 

6.  radní Chabr 

 
k návrhu na možný způsob řešení majetkoprávních vztahů 
 

TISK R-45825 Doba projednávání:  10:29 – 10:30 
PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Zábranský  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2702 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Chabr.  
 Na dotaz primátora hl. m. Prahy reagoval JUDr. Havel, Ph.D. – pověřen 
řízením LEG MHMP s tím, že připomínky odboru LEG MHMP v rámci interního 
připomínkového řízení materiálu, byly vypořádány.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

7.  radní Chabr 

 
k návrhu na možný způsob řešení majetkoprávních vztahů 
 

TISK R-45846 Doba projednávání:  10:31 – 10:32 
PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Zábranský  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2703 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Chabr. 
 Na dotaz primátora hl. m. Prahy reagoval JUDr. Havel, Ph.D. – pověřen 
řízením LEG MHMP s tím, že způsob vypořádání připomínek odboru LEG MHMP v rámci 
interního připomínkového řízení materiálu, byl akceptován.   
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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8.  radní Johnová 
 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2022 na investiční akce                 
a poskytnutí investičního příspěvku zřizovatele příspěvkové organizace hl.m. Prahy 
Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy a zavedení nových investičních akcí do 
centrálního číselníku akcí v roce 2022, včetně stanovení celkových nákladů investičních 
akcí 
 
TISK R-45464 Doba projednávání:  10:33 – 10:34 

PŘIZVANÍ: Ing. Čelikovská – ZDR MHMP  
prostřednictvím videokonference  
MUDr. Kolouch, MBA – ředitel Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy  
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Zábranský  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2704 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Johnová.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

9.  radní Johnová 

 
k návrhu na úpravu celkových nákladů investičních akcí příspěvkových organizací hl.m. 
Prahy v gesci odboru ZDR MHMP a úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022      
v kap. 0581 - Zdravotnictví a soc. oblast a kap. 0881 - Hospodářství 
 

TISK R-45292 Doba projednávání:  10:35 – 10:36 
PŘIZVANÍ: Ing. Čelikovská – ZDR MHMP  
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Zábranský  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2705 
  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Johnová.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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10.  radní Johnová 

 
k návrhu na odpis zmařených investic příspěvkových organizací v působnosti odboru     
SOV MHMP v roce 2022 a k úpravě rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 
 

TISK R-45538 Doba projednávání:  10:37 – 10:38 

PŘIZVANÍ: Ing. Mezková, MPA – pověřena řízením 
SOV MHMP  
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Zábranský  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2706 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Johnová.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 

11.  radní Šimral 

 
k návrhu na vyhlášení Programu podpory prostorového zajištění činnosti s dětmi                
a mládeží ve volném čase v souvislosti se zvýšením cen energií pro rok 2023 
 
TISK R-45518 Doba projednávání:  10:39 – 10:44 

PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP  
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Zábranský  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2707 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Šimral.  
 Náměstek primátora Vyhnánek vznesl dotaz k okruhu žadatelů, na který 
reagovali radní Šimral, Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP. 
 Náměstek primátora Vyhnánek vznesl dotaz na administrativní náročnost 
zpracování objemu žádostí, na který reagovala Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP 
s tím, že předpokládaný objem žádostí je pro odbor zpracovatelný.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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12.  radní Šimral 
 
k návrhu na vyhlášení Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro 
rok 2023 
 

TISK R-45550 Doba projednávání:  10:45 – 10:58 
PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP  
prostřednictvím videokonference 

PŘERUŠEN 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil podrobněji předkladatel – 
radní Šimral.  
 Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP konstatoval, že předložený materiál 
neprošel připomínkováním odboru ROZ MHMP v rámci interního připomínkového 
řízení materiálu, neboť předložený materiál je v přímém rozporu se 
schválenými principy přípravy rozpočtu na rok 2023, neboť předložený materiál 
předjímá rozpočtový proces. Dále ředitel ROZ MHMP upozornil Radu HMP na to, že 
v případě všech ostatních grantových programů vyhlášených v minulých měsících 
s financováním z rozpočtu na rok 2023 bylo schváleno maximálně 10% meziroční 
navýšení, tak v případě předloženého materiálu se počítá s meziročním navýšením o 
48%. 
 Náměstek primátora Vyhnánek přednesl své stanovisko k předloženému 
materiálu z rozpočtového hlediska s tím, aby se i v tomto případě počítalo jen s 10% 
navýšením, jak je tomu u ostatních grantových programů a s tím, že by schvalování 
předloženého materiálu mělo být odloženo.  

 Náměstek primátora Vyhnánek omluvil svou nepřítomnost na zbývající části 
dnešního jednání Rady HMP a jednání Rady HMP opustil. 

 Náměstkyně primátora Plamínková a radní Třeštíková se vyjádřili ve smyslu, 
aby i v rámci vyhlášení předmětného Programu bylo postupováno ve stejném režimu 
jako u vyhlášení ostatních Programů, a to pouze s 10% navýšením, na což reagoval 
předkladatel s tím, že trvá na předloženém znění materiálu.  
 Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP přednesl Radě HMP možné doporučení 
ve smyslu, aby předmětný Program byl vyhlášen s 10% navýšením a doplněna do 
materiálu věta ve znění „Konečná výše objemu finančních prostředků, který bude 
v Programu rozdělován, bude v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2023“, jak byly 
ostatně vyhlášeny i granty v sociální oblasti.  
 Předkladatel – radní Šimral, v reakci na proběhlou diskusi, uvedl, že 
přerušuje projednávání předloženého materiálu do příštího jednání Rady HMP.  

PŘERUŠENO  
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13.  radní Šimral 
 
k návrhu na uzavření Dohody o narovnání mezi hlavním městem Prahou a Pražským 
inovačním institutem, z.ú. 
 

TISK R-45901 Doba projednávání:  10:59 – 11:00 
PŘIZVANÍ: Ing. Kubešová – pověřena řízením PRI 
MHMP  
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      náměstek primátora Vyhnánek  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2708 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Šimral.  

 Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP konstatoval, že radní Zábranský se 
připojil k jednání Rady HMP.  

 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 

14.  radní Šimral 

 
k návrhu na poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace společnosti Startup 
Disrupt s.r.o. na realizaci projektu "Sustainable Future" a na úpravu rozpočtu vlastního    
hl.m. Prahy na rok 2022 v kap. 8 
 
TISK R-44694 Doba projednávání:  11:01 – 11:02 

PŘIZVANÍ: Ing. Kubešová – pověřena řízením PRI 
MHMP  
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      náměstek primátora Vyhnánek  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2709 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Šimral.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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15.  radní Třeštíková 
 
k návrhu na vyhlášení Programu podpory aktivit národnostních menšin na území hl.m. 
Prahy pro rok 2023 a Programu podpory aktivit integrace cizinců na území hl.m. Prahy 
pro rok 2023 
 

TISK R-45479 Doba projednávání:  11:03 – 11:04 
PŘIZVANÍ: ---  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstek primátora Vyhnánek 
                                                                                      radní Zábranský  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2710 
  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Třeštíková.  

 Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP konstatoval, že radní Zábranský se 
odpojil z jednání Rady HMP.  

 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 

16.  radní Třeštíková 

 
k návrhu na uzavření Smlouvy o poskytování služeb při realizaci projektu inovačního 
partnerství mezi hlavním městem Prahou a společností Prague City Tourism a.s. 
 
TISK R-45725 Doba projednávání:  11:05 – 11:06 

PŘIZVANÍ: --- 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstek primátora Vyhnánek 
                                                                                      radní Zábranský  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2711 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Třeštíková.  
 Primátor hl. m. Prahy upozornil na to, že předložený materiál nebyl 
projednán s odborem ROZ MHMP, na což reagoval Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP 
s tím, že materiál byl s ním konzultován mimo formální proces interního 
připomínkového řízení materiálu a uvedl, že na rozpočet hl. m. Prahy by tato věc neměla 
mít negativní vliv.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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17.  náměstek primátora Scheinherr 
 
k návrhu na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene optické páteřní sítě a Smlouvy o 
zřízení věcného břemene přístupových optických kabelů ve prospěch hlavního města 
Prahy v prostorech metra (dráha speciální – metro) ve vlastnictví Dopravního podniku 
hl.m. Prahy, akciová společnost 
 
TISK R-38972 Doba projednávání:  11:07 – 11:13 

PŘIZVANÍ: Ing. Šíma – ředitel ODO MHMP  
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstek primátora Vyhnánek 
                                                                                      radní Zábranský  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2712 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Scheinherr.  
 Primátor hl. m. Prahy vznesl dotaz ke skutečnostem uvedeným v důvodové 
zprávě materiálu, na což reagovali: náměstek primátora Scheinherr, Ing. Šíma – ředitel 
ODO MHMP, radní Chabr.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

18.  ředitel MHMP 

 
k návrhu na vyřízení podání adresovaného Radě hl.m. Prahy  

TISK R-45923 Doba projednávání:  11:14 – 11:15 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstek primátora Vyhnánek 
                                                                                      radní Zábranský 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2713 

  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Bod č. 19 
Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 33 schváleného programu 
(11:16 – 11:17) 
Schválení následujících materiálů zařazených do operativního projednávání Rady HMP 
proběhlo jedním souhrnným hlasováním, před kterým členové Rady HMP dostali 
možnost vznést námitky a připomínky ke konkrétním tiskům, resp. jim bylo umožněno 
požádat o ústní projednání či stažení jakéhokoliv tisku z programu jednání. 
(pro hlasovalo 9, nepřítomen 2 – náměstek primátora Vyhnánek, radní Zábranský 
– přijato) 
 
 
1. k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2022 za účelem poskytnutí a vypořádání podílů 
spolufinancování na projekty OP PPR realizované PO HMP 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-45585 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2714 
 
2. k povolení výjimky ze stavební uzávěry pro stavbu č. 8313 Libeňská spojka pro záměr 
"Obytný soubor Srbova" na pozemcích parc. č. 2385/6, 2386/1, 2386/2, 2386/3, 2386/4, 
2386/5, 2387/2 a 3830/4 v k.ú. Libeň, Praha 8 

− I. náměstek primátora Hlaváček 
− TISK R-45749 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2715 
 
3. k návrhu na úpravu celkových nákladů investičních akcí příspěvkové organizace Pražská 
developerská společnost v kap. 01 - Rozvoj obce 

− I. náměstek primátora Hlaváček 
− TISK R-45419 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2716 
 
4. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 v kap. 02 

− náměstkyně primátora Plamínková 
− TISK R-45692 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2717 
 
5. k návrhu Dohody o ukončení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace                             
č. DOT/54/10/011476/2016 

− náměstkyně primátora Plamínková 
− TISK R-45739 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2718 
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6. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kapitole 1016 v roce 
2022 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-45712 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2719 
   
7. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022                        
o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva dopravy na úhradu 
prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 
2022 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-45736 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2720 
 
8. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnutý 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu ze SFDI na financování dopravní infrastruktury   
v roce 2022 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-45737 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2721 
 
9. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022                         
o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury určený na restaurování 
movitých kulturních památek 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-45787 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2722 
 
10. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022                      
o poskytnuté investiční transfery ze státního rozpočtu ze SFDI na financování dopravní 
infrastruktury 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-45808 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2723 
 
11. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022                       
o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra na program Projekty obcí 
na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2022 určené pro 
MČ HMP a poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ HMP 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-45817 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2724 
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12. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022                      
o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s 
financováním specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků - rezidenční místa 
určený pro MČ HMP a poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 1 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-45818 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2725 
   
13. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022                       
o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí určený 
na podporu služeb s nadregionální a celostátní působností organizaci Domov Maxov 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-45819 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2726 
 
14. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2022                        
o neinvestiční transfer ze zahraničí a poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 9 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-45838 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2727 
 
15. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022                      
o poskytnuté investiční a neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva financí 
na realizaci projektu z programu Fondy EHP a Norska 2014-2021 na rok 2022, zavedení 
nové investiční akce do centrálního číselníku akcí vč. stanovení celkových nákladů akce 

− náměstek primátora Vyhnánek, radní Třeštíková 
− TISK R-45471 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2728 
 
16. k návrhu na schválení uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti in rem s Českou 
republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Českou republikou - 
Generálním ředitelstvím cel 

− radní Chabr 
− TISK R-45026 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2729 
 
17. k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a smlouvy o výpůjčce 

− radní Chabr 
− TISK R-45603 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2730 
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18. k návrhu na schválení uzavření dodatků k nájemním smlouvám a dodatku ke smlouvě    
o výpůjčce 

− radní Chabr 
− TISK R-45609 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2731 
   
19. k návrhu na uzavření nájemní smlouvy a smluv o výpůjčce 

− radní Chabr 
− TISK R-45648 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2732 
 
20. k návrhu na schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a následné smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Letná Properties, a.s. 

− radní Chabr 
− TISK R-45752 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2733 
 
21. k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2633 o výměře 4 m2 k.ú. Libeň 

− radní Chabr 
− TISK R-44689 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2734 
 
22. k návrhu na výmaz práva zpětné koupě, zapsaného na LV č. 398, k.ú. Vinohrady, obec 
Praha 

− radní Chabr 
− TISK R-45201 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2735 
 
23. k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke stavbě bez čp./če., umístěné na 
pozemku ve vlastnictví hl.m. Prahy v k.ú. Břevnov, obec Praha 

− radní Chabr 
− TISK R-45532 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2736 
 
24. k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke stavbě parkovacího krytí           
č. 96/21, umístěného na pozemku ve vlastnictví hl.m. Prahy v k.ú. Troja, obec Praha 

− radní Chabr 
− TISK R-45553 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2737 
   
 



16 
 

25. k návrhu na nevyužití předkupního práva ke stavbě bez čp/če stojící na pozemku           
ve vlastnictví hlavního města Prahy v k.ú. Stodůlky, obec Praha 

− radní Chabr 
− TISK R-45594 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2738 
 
26. k návrhu opatření na stížnost na Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57 
přijatého odborem školství, mládeže a sportu Magistrátu hlavního města Prahy 

− radní Šimral 
− TISK R-45801 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2739 
 
27. k návrhu na změnu zřizovací listiny Domu dětí a mládeže Modřany, příspěvkové 
organizace hl.m. Prahy, v působnosti odboru školství, mládeže a sportu MHMP 

− radní Šimral 
− TISK R-45286 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2740 
 
28. k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola a Mateřská 
škola Aloyse Klara, se sídlem Praha 4, Vídeňská 756/28 

− radní Šimral 
− TISK R-45691 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2741 
 
29. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 04 - 
Školství, mládež a sport - vratky dotací MŠMT - Šablony II 

− radní Šimral 
− TISK R-45771 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2742 
 
30. k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v kap. 04 - Školství, mládež a sport a úpravu 
rozpočtů domů dětí a mládeže, příspěvkových organizací v působnosti odboru SML MHMP 

− radní Šimral 
− TISK R-45878 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2743 
   
31. k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2022 v kap. 04 - Školství, mládež           
a sport 

− radní Šimral 
− TISK R-45892 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2744 
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32. k návrhu na schválení pronájmu bytů ve vlastnictví hl.m. Prahy v rámci projektu 
Transformace systému péče o Pražany 

− radní Zábranský 
− TISK R-45562 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2745 
 
33. k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R-45811 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2746 
 
 
 
Bod č. 20 
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé 
11:18-11:24 
V rámci bodu „Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé“ mají radní možnost 
formou usnesení Rady HMP operativně řešit naléhavé a zvlášť významné úkoly 
související se záležitostmi, které považují za zásadní či urgentní. 
 

- v rámci bodu „Různé“ Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP vznesl dotaz, na který 
reagoval primátor hl. m. Prahy s tím, že jednání Rady HMP v pondělí                     
dne 17. 10. 2022 se bude konat 

- v rámci bodu „Různé“ radní Chabr vznesl dotaz k termínu konání ustavujícího 
Zastupitelstva hl. m. Prahy, na což reagovali: primátor hl. m. Prahy,                      
Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP, radní Třeštíková, Mgr. J. Čižinský – předseda 
klubu ZHMP PRAHA SOBĚ 

 
 
Prostřednictvím kolovadla byla Rada HMP seznámena: 
 

1. s došlou písemností č.j. S-MHMP 1783328/2022 od J. Ptáčka, starosta MČ Praha 3, 
adresovanou členům Rady HMP, „Vyjádření k průběhu Pilotního programu 
koordinátorů participativního plánování“ 
 

 
K informaci členové Rady HMP obdrželi: 
 
Informace ke cvičení výstavby protipovodňové ochrany hlavního města Prahy 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-45824 

 
zpráva o činnosti představenstva a dozorčí rady společnosti Pražská energetika Holding 
a.s. za II. čtvrtletí 2022 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 

− radní Chabr 
− TISK R-45833  
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34. jednání Rady hlavního města Prahy zakončil primátor hl. m. Prahy 
MUDr. Zdeněk Hřib v 11:25 hodin. 

 
      

 Přijatá usnesení Rady HMP č. 2698 až č. 2746 jsou součástí tohoto zápisu.  
 
 
 
 
 
 

MUDr. Zdeněk Hřib, v. r.   
primátor hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, v. r.   
1. náměstek primátora hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 
Datum pořízení zápisu: 17. 10. 2022 
 
Zapisovatelka: Ověřovatelé: 
Mgr. Daniela Krausová, DiS., v. r.       
 
   
 
   
 
  JUDr. Hana Kordová Marvanová, v. r.  
  radní hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.,v.r  
  radní hl. m. Prahy  
 
   
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     


